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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Permasalahan yang sekarang timbul dalam bidang ketenagakerjaan di 

Indonesia salah satunya ialah dengan terus tumbuhnya jumlah angka kerja 

yang tinggi, tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu 

perkembangangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian 

cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat yang 

terjadi di semua lini. Dalam kaitan itulah dapat dimengerti bahwa kalau 

kemudian muncul kecenderungan outsourcing, yaitu memborongkan satu 

bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola 

sendiri kepada perusahaan lain (Hussein, 2012: 5). 

Praktik outsourcing berkembang luas di perusahaan-perusahaan sejalan 

dengan perlunya mereka berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas 

penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. 

Perusahaan hanya perlu memikirkan mengenai bagaimana kegiatan inti bisnis 

perusahaannya berjalan sebaik mungkin. Sedangkan kegiatan penunjang yang 

tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama diserahkan ke 

perusahaan lain. 
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Menurut Royen (2009:13) adanya sistem outsourcing ini tidak serta merta 

membuat permasalahan mengenai ketenagakerjaan di indonesia hilang. 

Karena dalam kenyataannya sistem outsourcing ini banyak menimbulkan 

kontroversi di masyarakat, sebagian tenaga kerja menolak sistem outsourcing 

yang dianggap kurang menguntungkan. Sedangkan para pengusaha 

menganggap sistem outsourcing sebagai salah satu cara bahkan satu-satunya 

cara untuk menghadapi sistem liberalisasi ekonomi yang tidak dapat 

dihindari.  

Penolakan yang sangat jelas terhadap sistem outsourcing ini dapat dilihat 

setiap tahun, pada peringatan hari buruh sedunia (may day) selalu terlontar isu 

hapuskan sistem kontrak dan outsourcing. Para buruh memandang bahwa 

sistem buruh kontrak dan alih daya (outsourcing) menyengsarakan kaum 

pekerja atau buruh, sistem tersebut telah membuat status para buruh mungkin 

tak jelas sehingga bisa terputus hubungan kerjanya kapan saja pengusaha mau 

(Royen, 2009: 13). 

Justifikasi mengenai pelaksanaan praktik outsourcing dalam hukum positif di 

Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan, 

khususnya pada pasal 56, 57, 58, 59, 64, 65, dan 66. Selain itu juga diatur 

dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor KEP.220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian 

Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain yang selanjutnya disebut 

KEPMEN No 220 Tahun 2004.  
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Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 56 

menyatakan perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu 

tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) didasarkan atas jangka waktu; atau selesainya suatu pekerjaan 

tertentu.  

Salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pekerja 

kontrak adalah pekerja kontrak harus memiliki atau mendapatkan surat 

perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja yang 

bersangkutan. Berdasar UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

pasal 59 ayat (1) menyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya 

dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan 

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali 

selesai atau sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya 

dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang 

bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, 

kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 

penjajakan.  

Surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk 

pekerjaan yang besifat tetap. Berdasar penjelasan Pasal 59 ayat (2) 

menjelaskan yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat 

ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak 

dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu 

perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan 
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musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi 

tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, 

tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu 

proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena 

adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan 

musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek 

perjanjian kerja waktu tertentu. 

Pembatasan waktu maksimal dalam masa kerja bagi pekerja kontrak 

berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 59 ayat 

(4) yang menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas 

jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan 

hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 

(satu) tahun, dan Pasal 59 ayat (6) yang menyatakan pembaruan perjanjian 

kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang 

waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang 

lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 

(satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Jadi, pekerja kontrak dapat 

dikontrak maksimal selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 

untuk selama maksimal 1 (satu) tahun. 

Hasil pra-riset yang penulis lakukan di PT Centralpertiwi Bahari Kabupaten 

Lampung Selatan, mengungkapkan ketidaksesuaian antara peraturan UU 

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, yang djelaskan sebagai berikut:  
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Pertama, bila melihat UU tersebut, khususnya pada pasal 64-66, mengatur 

tentang outsourcing atau jasa percaloan dalam perekrutan tenaga kerja untuk 

mengerjakan beberapa bagian produksi non utama yang bisa di sub-

kontrakkan. Outsourcing boleh dilakukan dengan persyaratan ketat yaitu: 

Dilakukan terpisah dari kegiatan utama, berupa kegiatan penunjang 

perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara 

langsung. Tetapi kenyataanya banyak sekali perusahaan yang mempekerjakan 

buruh dengan status outsourcing menempati bagian-bagian yang langsung 

dengan produksi. Tidak ada satupun pihak disnaker mengambil sikap atas 

masalah tersebut, bahkan justru mendukungnya, meraka selalu saja berdalih 

kepada buruh dengan mengatakan dari pada tidak bekerja, pernyataan yang 

sangat manipulatif dan tidak bertanggungjawab sama sekali, karena justru 

hal-hal seperti itu yang menjadi sumber dari menjamurnya praktek ini.  

 

Kedua, masalah yang sering dilanggar oleh pengusaha adalah dalam 

melakukan perpanjangan kontrak kerap melebihi waktu berakhirnya masa 

kontrak sebelumnya. Sedangkan dalam ketentuan pasal 59 ayat 5: Pengusaha 

yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, 

paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir 

telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja atau buruh 

yang bersangkutan. 

 

Ketiga, fenomena yang berkembang saat ini adalah semakin banyak 

pengusaha dengan memberikan sarana pendidikan dan pelatihan. Perusahaan 

mendirikan pusat pelatihan dan merekrut tenaga kerja dengan tidak 
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membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pekerja ditempatkan 

sebagaimana layaknya buruh biasa yang juga menghasilkan barang produksi. 

Banyak buruh yang salah dalam memandang karena seolah-olah perusahaan 

baik dengan memberikan sarana pendidikan dan pelatihan gratis, padahal jika 

dipahami lebih dalam maka akan terlihat tidak adanya komunikasi yang baik 

antara para pengusaha tersebut. Perusahaan sejatinya menampung tenaga 

kerja buruh baru dengan status masa percobaan atau training, sebab apabila 

buruh yang sudah mampu bekerja dengan baik di Pusat Pelatihan tersebut 

maka perusahaan akan melakukan rekruetmen dengan setatus ikatan dinas 

dengan masa kerja 3-5 tahun, padahal sejatinya masa percobaan tersebut tetap 

bekerja dengan setatus buruh kontrak dengan masa kerja yang sangat panjang 

di kontrak sampai dengan 5 tahun, dan apabila belum selesai masa kontrak 

atau ikatan dinas buruh ingin keluar dari perusahaan maka buruh diberikan 

denda. Jika memeriksa ketentuan perundang-undangan disitu dijelaskan 

didalam pasal 58: (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat 

mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. (2) Dalam hal disyaratkan masa 

percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. 

 

Menurut Hussein (2012: 5) outsourcing memang merupakan momok bagi 

buruh. Bersama-sama dengan sistem kerja kontrak, outsourcing adalah cara 

untuk membuat hubungan kerja buruh-pengusaha menjadi fleksibel. Fleksibel 

atau biasa disebut market labour flexibility di sini bermakna hubungan kerja 

menjadi lebih mudah untuk diubah atau ditiadakan, tanpa konsekuensi yang 

berat bagi pengusaha, sesuai dengan kondisi bisnis yang berubah-ubah. 
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Perjanjian kerja dibuat hanya untuk sementara atau jangka waktu tertentu. 

Inilah yang disebut dengan sistem kerja kontrak yang biasa dibedakan dengan 

perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau kerja tetap. 

 

Pada dasarnya para pihak dapat menentukan dengan bebas mengenai hak dan 

kewajiban dalam pejanjian kerja dengan sistem outsourcing terdapat 

keseimbangan hak dan kewajiban bagi pekerja berdasarkan kesepakatan. Hak 

dan kewajiban dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing tidak boleh 

kurang dari syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan 

ketenagakerjaan, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama.  

 

Hubungan antara perusahaan pemberi kerja, perusahaan penyedia pekerja 

atau perusahaan pemborong dan pekerja itu sendiri seharusnya menciptakan 

triple alliance (suatu hubungan yang saling membutuhkan). Namun dalam 

kenyataannya, sering kali terdapat perselisihan. Hal ini bisa dihindari jika 

para pihak menyadari hak dan kewajibannya. Perlindungan dan syarat-syarat 

kerja bagi buruh outsourcing harus sekurang-kurangnya sama dengan 

perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi 

pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Namun, nyaris peraturan ini dilanggar di lapangan.  

 

Dijadikannya PT Centralpertiwi Bahari sebagai lokasi penelitian karena PT 

Centralpertiwi Bahari merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang 

menggunakan buruh sistem outsourcing. Selain itu, kompleksitas 

permasalahan dari dinamika yang tejadi dalam tubuh PT Centralpertiwi 

Bahari Kabupaten Lampung Selatan khususnya buruh sistem outsourcing 
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yang berada pada perusahaan ini menjadi alasan kedua bagi penulis dalam 

memilih penelitian ini.  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

merasa tertarik untuk melakukan pengkajian dan pembahasan secara lebih 

mendalam mengenai Efektivitas Kebijakan Sistem Alih daya Outsourcing di 

PT Centralpertiwi Bahari.  

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Kebijakan 

Sistem Alih Daya Outsourcing di PT Centralpertiwi Bahari?” 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

bagaimana efektivitas kebijakan sistem alih daya outsourcing di PT 

Centralpertiwi Bahari.  

D. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat teori 

efektivitas kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini dan diharapkan 
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dapat menambah khasanah keilmuan serta referensi untuk penelitian lebih 

lanjut bagi mahasiswa.  

 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan-

perusahaan agar dapat melakukan praktik kebijakan sistem outsourcing 

dengan baik, perusahaan juga diharapkan dapat memunuhi perjanjian 

kontrak, dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku. Kepada 

Pemerintah juga diharapkan dapat mengawasi mengenai bagaimana 

praktik kebijakan sistem outsourcing disetiap perusahaan. Serta 

diharapkan kepada masyarakat agar dapat berfikir dua kali untuk 

menerima ajakan sebagai karyawan outsourcing.  

 


